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Winterse omstandigheden op het hoogspanningsnet:
status om 22.30 uur
Door een zeer uitzonderlijke samenloop van metereologische omstandigheden sneeuwbuien met plakkende sneeuw, een hoge vochtigheidsgraad, een temperatuur
die rond de 0° schommelde en de wind die tegen hoge snelheid uit een bepaalde
hoek waaide, waardoor de sneeuw op de kabels bleef zitten - heeft Elia vandaag 5
maart meerdere snijdingen op zijn hoogspanningsnet geregistreerd. Deze hadden
elektriciteitsonderbrekingen, voornamelijk in de provincie Henegouwen en in de regio
van Doornik, tot gevolg.
Drie hoogspanningsstations werden elektrisch niet meer bevoorraad. Het
hoogspanningsstation te Marquain werd terug van elektriciteit voorzien om 16.25
uur. Wat Doornik betreft, was er een terugkeer naar de normale toestand iets rond
19.30 uur. Het laatste van de drie hoogspanningsstations waarvan sprake, dat van
Dottenijs, werd terug gevoed omstreeks 22u15.
Anderzijds zal de snelweg A17 voor alle verkeer gesloten blijven tot de werken om
de geleiders te verwijderen, beëindigd zijn. Deze werken zouden doorgaan tot
dinsdag 6 maart, in de loop van de dag. Het opnieuw openstellen van de snelweg zou
vermoedelijk niet eerder dan morgenavond kunnen plaatsvinden.
Elia heeft de hele dag zijn teams gemobiliseerd om aan deze uitzonderlijke situatie
het hoofd te bieden en betreurt het ongemak dat het op deze manier mogelijk bij de
weggebruikers heeft veroorzaakt.
Het is belangrijk te weten dat Noord-Frankrijk (de regio van Maubeuge) met
hetzelfde fenomeen als de provincie Henegouwen werd geconfronteerd, met
gelijkaardige consequenties tot gevolg.
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Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Elia is de Belgische
transmissienetbeheerder, die instaat voor de transmissie van elektriciteit van producenten
naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de
import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische
zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van
het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.608 kilometer

bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel
tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische
producenten en verbruikers. Als gevolg van de recente investeringen in
interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best
geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft in 2010 zijn activiteiten in Europees
perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in
samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese
transmissienetbeheerders.

